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,,Чикаґо Сан-Таймс" містить 
статтю д-ра М. Куропася про 

Великий голод 
Чикаго. Ілл. -– У щоден

нику ..Чикаго Сан Тайме" з 
дня 22-і о вересня ц.р. поя
вилася довша стаття пера д– 
ра Мирона Куропася під 
промовистим заголовком 
./Незабаром забудемо зіст– 
рілення совгтамн літака, 
гак як ми забули винищен
ня українців". 

Автор підкреслює, що 
тепер кілька тижнів після 
трагічної події, жахливість 
загибелі 269-ох невинних 
людей вже тратить на сен
саційності. ЗСА будуть далі 
продавати збіжжя Советсь– 
кому Союзові, а прихиль
ники миру будуть далі пере
водити свої демонстрації, і 
іак незабаром забудеться 
ніс один злочин Москви. 

Ладі він стверджує, що 
історія повторясться,та по
дає обширно історію Вели
кої о голоду в Украні у 1932-
33 роках і реакцію західньо– 
го світу на цей нечуваний 
шочни. Bin цитує, голоси 
західнІх журналістів на цю 
тему, як і реакцію західніх 
урядів, які старалися змен
шиш та злегковажити цей 
нечуваний в історії штучно 
викликаний голодомор, а 
і о і сумнівалися в його існу
ванні. 

Історія повторилася по
дібно і в Другій світовій 
війні та інсля неї, коли за

хідні переможці видали в 
руки совстських властей 
тисячі втікачів з „больше– 
вицького раю". 

Д-р М. Куропась уважає, 
що насліднйк Сталіна Юрій 
Андропов знає добре, що 
історія та час є Його союз
никами. Він знає, що неза
лежно від тогр,на який зло
чин сьогодні дозволить він 
та його уряд, завтра один 
жест у напрямі замирення 
втихомирить цілий світ, 
який так панічно боїться 
війни. 

„Надії на мир у майбут
ньому постійно затемню
ють лекції історичного ми
нулого" - пише автор, -
але за твердженням пенхоа– 
налітика Бруно Беттелгай– 
ма — відкинення реалізму є 
найбільше невідповідним 
способом оборони, бо він 
залишає особу на дошкуль
ний удар якраз з боку лиха, 
від якого людина намага
ється рятуватися. 

Закінчує свою статтю д-р 
М. Куропась ствердженням, 
що сьогодні совстські про
відники не є божевільні. 
Вони поступають лише так. 
як їхні попередники. 

Натомість „дехто з нас є 
божевільним, коли вірить, 
що маршувати зі закликами 
до миру в ЗСА змінить крем
лівські бестії на лагідних 
метеликів". 

Появилася книжка про 
Евгена Маланюка 

Філадельфія, Па. - Цьо– 
і о року, тут у 15-річчясмер– 
іті поета і есеїста Євгена 
Маланюка (1897-1968), Ку
раї орія Фонду ім. Лариси 
Целевич і Уляни Целевич– 
СТенюк у друкарні „Аме
рики" видала 119-сторінко– 
ву книжку п. з. „Евген Ма– 
ланюк". Упорядником цієї 
книжки є Оксана Керч: об– 
к.іа.іннка із скульптурним 
порт реї ом - Сергія Литви– 
иснка. 

Оксана Керч у Слові від 
упорядника інформує чита
ча, що і ЇМ збірка поділена на 
три частини: перша-біогра– 

фічна. в другій поміщено 
статті про творчість поета, 
а в третій — „поезії прис
вячені Н. Маланюкові, пе
реклади його поезій 'Остан
ня весна', дружні шаржі, 
пародії, карикатури, біогра
фія". У книжці - багато 
світлин, які розповідають 
про життя поета, його роди
ну і його друзів. 

Набути цю збірку - в 
ціні 6 долярів, поштова пе
ресилка І доляр, - можна 
звернувшись на адресу: Mrs 
Магіу Wasylyk, 136 Second 
Avenue, New York, N.Y., 
10003. 

МЕМОРІАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ У ВАШІНҐТОНІ ЗАКІНЧИТЬСЯ 
ВЕЛИКОЮ МАНІФЕСТАЦІЄЮ 2-ГО ЖОВТНЯ 

Вашінгтон. Два моло 
ді священики Української 
Католицької Церкви вирі
шили по своєму вшанувати 
і спом'янути, а головно зак
ріпити в думках багатьох 
американських громадян 
понад сім мільйонів жертв 
Великого голоду в Україні, 
які померли від зумисне 
зорганізованого Москвою 
голоду в 1932-33 роках. 

Отці Петро Галадза, Іван 
Шеп з Лютеранської церкви 
і Тарас Лончина. роздавали 
тут на сходах Капітолю 
летючки й інший інформа
тивний матеріял про Вели
кий голод в Україні в рам
ках програми Меморіяль– 
ного Тижня, який проходив 
тут від 26-го вересня до 1-го 
жовтня і який закінчиться 
великою Меморіяльною ма 
ніфестацісю в неділю, 2-го 
жовтня. 

До священиків ПІДІЙШЛИ 
два осібнякк, як пізніше 
виказалося совєтські „ жур
налісти", кореспонденти 
пресового агентства ТАСС, 
і почали не тільки фотогра
фувати згаданих Отців, але 
брати їхні розмови з прохо
жими на відеоилівку. Отець 
П.Таладза підійшов до їх
нього автомобіля і вимагав 
пояснення хто вони такі, 
але відповіді Не отримав. 
Натомість він помітив одну 
з летючок, яка лежала на 
задньому сидженні їхнього 
автомобіля. Вміжчасі підій
шов інший „журналіст" і 
почалась словна перепалка 
між ними. Отець Галадза 
викликав полінію. 

Після того коли прибула 

ПОЛІЦІЯ виявилося, т о вони 
обидва кореспонденти ТА
СС. Очевидно, полініяніи. 
покликаючись на перший 
додаток до Конститукції 
ЗСА заявили, що вони ма
ють таке саме право, як всі 
інші фотографувати об'єкти 
і осіб без жадного обмежен
ня. 

В розмові з багатьма осо
бами, які вміжчасі зібра
лись на місці „конфлікту" 
священиків із совстськими 
..журналістами", згадані 
Отці заявили, що вони тому 
прибули до Вашінгтону. бо 
хочуть щоб світ довідався 
про Великий голод в Украї
ні. Вони роздали понад 
4,000 летючок й іншої літе
ратури. В кінці тижня Отці 
вели свою акцію на летови– 
щі Даллес і перед совстсь– 
кою амбасадою. 

У вівторок, 27-го вересня, 
заходами місцевого відділу 
Крайового Громадського 
Комітету, відбулась пресо
вії конференція з участю 
проф. Роберт . Конквеста, 
проф. Марти Богачевської– 
Хом'як. Лева Копелсва і 
очевидців голоду в 1932-33 
роках Варвари Дібсрт і Ан
тона Лака. Вісім агентств 
були репрезентовані на кон
ференції, яка тривала 90 
хвилин. 

У середу, 28-го вересня в 
Конгресі ЗСА його член ні 
перевели коротку спеціяль–4' 
ну програму для вшануван
ня жертв Великого голоду в 
Україні. В обидвох палатах 
під час тижня проходили 
виставки. 

(фото:ред. Юрій Зарицький, „Український Тижневик") 
Священики на сходах Капітолю (зліва): оо. Тарне 

Лончина, Іван Шеп і Петро Галадза. 

М. ТАЧЕР ЗУСТРІЛАСЯ 
З ПРЕЗИДЕНТОМ 

Вашінгтон. - Заявляючи 
про взаємну дружбу і спів
працю. \ прем'єр - міністер 
Британії Маргарет Тачср 
зустрілася в четвер, 29-го 
вересня, з президентом Ро– 
налдом Регеном. щоб об
говорити важливі внутріш
ні господарські та міжна
родні проблеми: 

На пресовій конференції 

Студентська місія: Дахав 
Джерзі Ситі, Н.Дж. (Т. 

Кардашинець). - Повер
нувшись із п'ятитижневої 
подорожі - „Стежками ба
тьків по Европі" українсь
ких студентів і студенток з 
Канади й ЗСА. представни
ки їх - керівник групи мгр 
Соня Шерег та Маруся Дро
гобицька, у супроводі проф. 
Петра Гоя, прийшли до ре
дакції „Свободи" у середу, 
21-го вересня. 

Розповідаючи про події і 
свої переживання під час 
подорожі по Західній Евро
пі. вони мимоволі дали 
відповідь на питання, що 
гак часто рясніло на сторін
ках української преси у ми
нулому: „Де наші діти?" 
Ось наші діти, свідома ук
раїнська молодь, мандрува
ла слідами свого поперед
нього покоління. Побували 
вони в Парижі, Люрді, Ри
мі. Женеві, Відні, Мюнхені. 
І, власне, перебуваючи в 
цьому останньому місті, 
поїхали вони до Дахава, де 
міститься Меморіяльний 
Музей. 

Цих молодив українців, 
як розповіли С. Шерег і М. 
Дрогобицька, до болю пот
ряс той факт, що, не дивля
чись на протести і завваги, 
шо їх у попередніх роках 
під час подорожей українсь– 
кнх студентів вписували 
вони у книгу побажань і 
рекомендацій у Меморіяль– 
ному музеї, щоб там виді
лили місце і для українців, 
які загинули або чудом уря
тувалися з нього концентра
ційного нацистського табо– 
р ніяких позитивних нас– 

В редакції „Свободи" сидять (зліва): проф. Петро Гой, мгр 
Соня Шерег і Маруся Дрогобицька. 

лідків вони не побачили. В 
Меморіяльному музеї серед 
27-ми національностей ук
раїнців не існує. Цим разом 
студенти сказали,,Досить!" 
Н а став час вжити ко н крет– 
ні заходи. 

Повернувшись до Мюн
хену, вони зорганізували 
Студентський Комітет, на 
протязі тижня відповідно 
підготувалися, зробили 
транспаранти німецькою 
мовою: „Дискримінація ук
раїнців у Дахав", надруку
вали летючки англійською і 
німецькою мовами, петиції 
тощо. Повбиралися в укра
їнські вишивки, запаслися 
..конами", розраховуючи 
на довшу демонстрацію, 
яку вони постановили про
вести у Меморіяльному Му 
зеї у Дахав. Іде перед від'їз
дом до Дахав вони потеле
фонували до своїх консула
тів і амбасад та до засобів 
масової інформації. 

17-го серпня почалася ми
рна демонстрація, в якій 
взяли участь священик, сам 
колишній в'язень Дахав, о. 
Євген Гарабач, два профе
сори, Петро Гой і Юрій 
Кульчицький, та 18 студен
тів, молитвою, яку провів о. 
Є. Гарабач. Студенти роз
давали летючки, в яких док
ладно пояснено, хто вони, 
звідки та чим викликана 
демонстрація. В той час, як 
в Дахавському Меморіяль
ному Музеї представлені 
визнані Інтернаціональним 
дахавським комітетом 27 
народів (до речі, згадано в 
Музеї навіть одного китай
ця, одного іракця, десять 
американців тощо), україн
ців приділено до росіян і 
поляків. 

Студенти посідали на під
логу б Залі народів Музею, 
заявивши, шо вони не вий
дуть, поки не дістануть за– 
(Закінгення на crop. S) 

після розмов М. Тачер зая
вила, що погляди американ 
ського Уряду та її розхо
дяться щодо впливу держав 
ного дефіциту та шляхів 
його зменшення. 

Прем'ср-міністер Брита
нії провела цілоденні роз
мови з високими офіційни
ми представниками амери
канського Уряду, включаю
чи Президента і членів Се
нату. 

У промові, підготованій 
для виголошення в британ
ському посольстві у Вашінг 
тоні, де Тачер отримала 
нагороду Вінстона Черчіля. 
вона гостро і прямо осуди
ла Совстський Союз. Тачер 
заявила, що вона вважає 
„розчаровуючим і знеохо
чуючим" той факт, що со
вєтські лідери відкинули 
недавню нову пропозицію 
президента Регена, спрямо
вану на подолання застою в 
переговорах про ядерні ра
кети середнього засягу в Ев 
ропі. 

„Щоб вести переговори, 
треба двох, і Президент 
постійно давав точні пропо
зиції Совстському Союзо
ві", - заявила Тачер, дода
ючи, що остання совєтська 
відмова „не повинна озна
чати кінець переговорів" 

Тачер підркреслила шс 
раз, що у випадку недосяг– 
ненкя угоди на переговорах 
у Женеві, ЗС”А ПОВИННІ про
довжувати програму розмі
щення в Західній Европі 
своїх ракет Першінг-2 і кри
латих у грудні цього року. 

Відносно Близького Схо
ду, Тачер сказала, що вона 
задоволена встановленням 
перемир'я в Ливані. 

У своїх заявах і числен
них розмовах Тачер під
креслювала, що вона не 
давала жадних власних по
рад президентові Регенові. 
як зменшити державний де
фіцит. Але вона сказала, що 
в 1981 ропі її уряд підвищив 
деякі податки, замість того, 
щоб дозволити на збільшен 
ня дефіциту. 

В АМЕРИЦІ 

ГАЗЕТА „НЮ ЙОРК ТРІБЮН" опублікувала в четвер, 
29-го вересня, велику статтю Марка Царинника про 
замовчування страшної трагедії на Україні, московського 
голодомору 1932-33 років, газетою „Ню Йорк Тайме", 
московським кореспондентом якої в той час (від 1913 до 
1941 року) був Волтер Дюранті. Стаття на фактичному 
матеріялі викриває продажність Дюранті і його промос– 
ковське висвітлювання фактів, чим Москва дуже радувала
ся. Дюранті впродовж довгих років формував помилкову 
думку про Совстський Союз як серед американського 
суспільства, так і серед офіційних урядових кіл. -
доказують подані факти у статті. 

ДВА РЕСПУБЛІКАНСЬКІ конгресові лідери дуже 
сумніваються, чи президент Роналд Реген зможе відбути 
запляновану на листопад подорож до країн Азії, під час 
якої він наміряється відвідати Японію, Південну Корею. 
Таїлянд і можливо Філіппіни. Асистент лідера республікан 
ської більшости в Сенаті Тед Стівснс і лідер республікан
ської меншости в Палаті Репрезентантів Роберт Мічсл 
заявили, що в листопаді Конгрес ще відбуватиме сесії і 
деякі законопроекти мусять бути спішно підписані 
Президентом, щоб вони ще в цьому році стали законами. 
Наприклад, заявив Мічсл, 18-го листопада відбудеться 
голосування над справами фінансів і якшо законопроект 
перейде в обидвох палатах Конгресу Президент мусить 
його підписати, бо інакше пригшнеться функціональність 
Уряду та урядових установ. „Він мусить бути тут, -
заявив Стівенс, — бо відсутність Президента може 
некорисно вплинути на голосування в багатьох важливих 
справах". 

ВИСТУП ПРЕЗИДЕНТА Роналда Регена на радіостанції 
„Голос Америки" з приводу зістрілення совстським 
військовими літаками південнокорейського пасажирсько
го літака і загибелі 269 осіб цивільних пасажирів, мабуть 
допоможе цій радіостанції змодернізувати своє устатку
вання і підсилити потужність самої радіостанції. Промову 
Президента було перекладено на багато мов народів в 
Совстському Союзі і повторювано декілька разів з огляду 
на постійні совєтські заглушування західніх передач. Сам 
Р. Реген і супроводжаючі Його особи ствердили, що 
„Голос Америки" потребує додаткових фондів на модер
нізацію і збільшення потужности. З комуністичних країн 
надійшли інформації, що СССР посилено глушить 
передачі „Голосу Америки", — заявив директор цієї 
радіостанції Кеннст Томплінсон, який вважає, що виступ 
Президента усунув деякі перешкоди які стояли на шляху 
призначення відповідних фондів для прані радіостанції. 

ОФІЦІЙНІ ПРЕДСТАВНИКИ міської управи Ню Йорку 
призналися, що місто програло бій в користь Ню Джерзі 
за футбольну дружину „Джетс", яка офіційно перенесеться 
після закінчення цього сезону до Ню Джерзі і буде 
користуватись великим стадіоном в Мсдовленд. Власник 
футбольної дружини Ліон Гесс заявив у присутності 
посадника Едварда Кача і колишнього губернатора Гю 
Кері, що під ніякою умовою він не погодиться на 
перебування дружини на Шей стадіоні в Ню Йорку. Кач 
після тієї розмови заявив, що місто г готове вести 
переговори про спровадження іншої футбольної дружини 
до міста. 

АМЕРИКАНСЬКИЙ СУ ДЛЯ 
ВІДКИНУВ „ОБВИНУВАЧЕННЯ" 

ПРОТИ НАТУРАЛІЗОВАНОГО 
ЛИТОВЦЯ 

Нюарк, Н.Дж. Амери
канський суддя Окружного 
Сулу в Нюарку відкинув 
обвинувачення в колябо– 
рантстві терпені Проти на
туралізованої 0 ЛИТОВЦЯ. 
Юозаса Куш пса. який живе 
в Клифтоні. Н.Дж. 

Ю. Куш пса обвинувачу
вали в гому, що в 1941 ропі 
він помагав німцям „лікві
дувати" жилі в у своєму селі 
в Литві. Одначе. Кунгис 
систематично обстоював 
свою невинність і твердив. 
що він був членом литовсь
кого визвольного руху І 
боровся проти німецької 
окупації. 

Видаючи свою історичну 
опінію, федеральний суддя 
Дикинсон Дебеуанз заявив, 
що докази проти Кунгиса є 
„недостатніми" і що перес– 
лухання свідків в СССР 
були „підготовлені" агента
ми КГБ. 

„Совєтська система су– 
дівництва". сказав суддя 
Дебевуаз ,,с наставлена до. 
сиреиаровання доказів і для 
отримання результатів, які 
мають допомогти поши
ренню важливих політич
них цілей совєтського уряду 
часто коштом справедли
вості!". Він дальше сказав у 

своїй ІОФчггоріїікрвій заяві: 
шо совєтські ..прокурато
ри" діють ..як судді і як 
прокуратори". І на його 
думку така процедура ,.ки– 
лас сумнів на достовірність 
тих свідчень". 

Він далі гостро критику
вав деяких американських 
прокураторів, які були прису 
тнімн при складані свідчень 
сові і ськимп свідками в СС
СР. які вже перед тим скла
дали свої свідчення перед 
совітськими по ЛІНІЙНИМИ і 
судовими органами, шо ше 
більше кладе під сумнів 
вірогідність таких свідчень. 

Згаданий суддя критику
вав Бюро спеціяльних ін– 
вестіп лині при Департамен
ті справедливости у Вашінґ
тоні за ..спроби співпраці із 
совстськими властями", які 
буливідповідальними за 
зібрання „документів" і пе
ресихання свідків. Ці „свід 
ченця" відтак передано аме
риканським судовим уря
довцям для судових доход
жень і процесів денатуралі
зації сумнівних німецьких 
коляборантів. які живуть в 
Америці, зокрема колишніх 
мешканців країн Східньої 
Европи. 

У СВІТІ 
ЗГІДНО З ПОВІДОМЛЕННЯМ речника профспілки 
робітників будівельної промнеловости Вісенте Гсрра. 
будівельна промисловість у Мехіко сильно занепала. Ця 
галузь промисловості!, як відомо, часто вказує на 
загальний економічний стан країни. Спад у будівництві 
залишив 750,000 робітників безробізними. Багато буді
вельних проектів відкладені зовсім, а інші, вже розпочаті, 
припинилися з огляду на брак фінансів. 
ПРИБЛИЗНО 40.000 ЛЮБИТЕІВ футболу ентузіястично 
вітали Лсха Валенсу на футбольному стадіоні, коли 
довідалися, що він прийшов подивитися на футбольний 
матч європейського чемпіонату між місцевою дружиною 
„Лехія" та італійською дружиною з Туріну „Ювснтус". 
Дирекція стадіону виключила музику, щоб дати можли
вість .публіці привітати Валенсу, а йому відповісти на 
привітання. Цей вияв примі.п.пости до засновника і 
колишьного лідера забороненої вільної профспілки 
„Солідарність" відбувся всього через день після того, як 
державне телебачення надаремно намагалося очорнити 
Валенсу в півгодинній передачі, яка „документально" 
переконувала польське суспільство в тому, що Валенса 
хоче помістити при допомозі Папи Івана Павла II мільйон 
долярів у ватиканському банку. Таку велику суму грошей, 
говорило телебачення. Валенса отримав від закордонних 
джерел.у формі подарунків і нагород. 

З ПОЖОВКЛИХ ЛИСТКІВ 

ВЕЛИКИЙ ГОЛОД НА 
СТОРІНКАХ „СВОБОДИ" 

ПРИВИД УКРАЇНСЬКОГО 
СЕПАРАТИЗМУ ДУШИТЬ 

МОСКОВСЬКИХ ЧЕКІСТІВ 

МОСКВА ПЕРЕВОДИТЬ „ЧИСТКУ" 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ НА УКРАЇНІ ТА 
УРЯДОВІ X АПАРАТІВ, ЩОБ ВИКОРІНИТИ 

УКРАЇНСЬКИЙ СЕПАРАТИЗМ 
Четвер, 11 травня 1933 

Москва (СССР). - Москва дуже занепокоєна 
акцією української еміграції, яка веде поза Росією 
пропаганду за незалежність України й шукає серед 
народів світа зрозуміння та підтримки цкї українсь
кої національної акції. Московські чекісти, та 
взагалі „правовірні" сталінці стараються вишуку
вати український націоналізм та сепаратизм в 
українській літературі, в наукових працях, в органах 
комуністичної влади на Україні й у самій комуніс
тичній партії. 

Тепер під підозріння попали всі ті комуністи, які 
колись мали хоч найменше діло з українським 
національним рухом, або не визначилися активною 
боротьбою з українським сепаратизмом. Москва 
переводить знову „чистку" комуністичної партії на 
Україні, а також „вичитує" від „контрреволюцій
них" елементів ріжні органи адміністраційної влади, 
професійних організаш'й,кооперативних, агрономіч
них і т.д. Газета „Комсомольская Правда" далі веде 
„хрестоноеннй" похід проти українського сепара
тизму й націоналізму й домагається змусити всіх 
українських учених, письменників, членів комуніс
тичної партії твердити, що Українці й Москалі є одна 
нація, а велика Росія - їх неподільна батьківщина. 

Хай наша присутність у Вашінґтоні 2-го жовтня буде доказом нашої національної наснаги! 
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За ефективну інформацію 

Якщо раніше про Великий голод в Україні в 
1932-33 роках, штучно зорганізований комуно– 
Москоізською імперією для ліквідації найбільш 
підпорної на большевицькі експерименти час– 
іини українського народу - селянства, писала 
j a малими вийнятками виключно українська 
преса, то тепер особливо до 50-річчя тієї 
грагічної річниці українського народу почина– 
юі ь займати становище також західні антикому
ністичні газети й інші засоби масової інформації. 

Варт, в ідм ітити також факт активного 
j-іанґажування української молодшої інтеліген
ції на поселеннях у цю справу і їхній вклад у 
поширення правди про Великий голод і про 
українську проблематику взагалі. Знання і 
фаховість їхнього підходу до оцінки цієї, для 
багатьох західніх газет ,,нової" справи викли
ками і викликають загальне зацікавлення іншо
мовного журналістичного світу,і цю обставину 
українська спільнота в діяспорі повинна макси
мально використати. Можна б, очевидно, наво
дити дуже позитивні численні приклади з цієї 
ділянки такі, як виступи і статті Марка Царинни– 
ка, організовані поїздки з ІНІЦІАТИВИ МОЛОДИХ 
ініопс'кгуалів Джеймса Мейса по громадах в 
ЗСА і Канаді, заанґажування до Вашінґтонсько– 
го Комітету Андрія Білика, фахової людини, 
який на протязі короткого часу зумів зацікавити 
справию Великого голоду численних американ
ських журналістів, що вже виступили і напевно 
ще ізи тупатимуть з темою голодової облоги 
України Москвою на сторінках багатьох газет і 
журнапів. До речі,про один такий виступ, а саме 
редакційну статтю Марв'гна Стовна, головного 
редактора престижевого і широкопочитного 
журналу ,,Ю. Ес. Нюз енд Ворлд Ріпорт", наша 
газої а л вдувала вже у числі з 21-го вересня ц. р. 

Про що ж нам тепер ідеться? Ідеться про 
ефентовну, кваліфіковану і вмілу під кож
ним оглядом інформацію під час Меморіяль– 
ното Тижня у Вашінґтоні, а головно під час 
великої всенародної Меморіяльної маніфестації 
в неділю. `2-ro жовтня, яка повинна залишити 
ірииалий спід і бути зареєстрованою американ
ськими і а іншими журналістами для майбутніх 
поколінь і дослідників як українського, так і 
іишонаціональних гГоколінь. 

Дуже часто у нас буває так, що з представ
ників..! преси, радіо, телевізії і речниками Уряду 
обов'язково говорять ті, які займають якесь 
помітне громадське становище, незважаючи на 
часто-густо обмежену поінформованість таких 

: .осіб і на ..поганеньку" їхню англійську мову. 
Буває і таке, що кореспонденти навмисно шука
ють „копьоритної" особи і провокують її на 
розмову У цьому випадку такі особи повинні 
відсилати журналістів до компетентних осіб, які, 
треба сподіватися, будуть відомі їм і нам з– 
лосеред осіб середнього чи навіть молодшого 
покоління з добрим способом вислову і достат
ньою поінформованістю. Будьмо готові також 
на питання 3 ,,сумнівною метою", щоб таким 
способом бодай трохи виправдати злочинця 
чевОну Москву за Великий голод і приписати цей 
український голокост „економічним обстави
нам" чи ..політичному хаосові", який, мовляв, 
панував ю д і в цілому Совєтському Союзі. 

Важливим є і ця обставина, щоб нас показа
ли на телевізійних екранах та в пресі не тільки як 
велику маршуючу масу, а як здеклярованих 
нніиОольшевиків, свідомих амбасадорів своєї 
поневоленої батьківщини поза кордонами Укра
їни, які знають чого хочуть і,за що змагають
ся. Для того у Вашінґтоні українці матимуть 
добру і дуже рідкісну нагоду. 

Розкрити справжню суть українського голо– 
косту, спричиненого Москвою, і вшанувати 
лам'ять жертв Великого голоду є головними 
цілими нашої поїздки до Вашінґтону. Це повинні 
ми зробити з допомогою української і іншомов
ної, зокрема американської,преси вміло і фахо– 
во. 

УРЯД МХ!ДНЬОЇ НІМЕЧЧИНИ повідомив у середу, 
2К-Ю вересня, про те, що Східня Німеччина зняла деяку 
кількість мін на західньому кордоні, але офіційні представ
ник и прикордонної охорони Західньої Німеччини вислови
ли сумнів, чи цей крок послабить сувору комуністичну 
контролю на кордоні. 

СИЛЬНИЙ ТАЙФУН викликав небувалі зливи і ураганні 
віфН ям бушували на південнозахідньому побережжі 
Японії: вбиваючи щонайменше вісім осіб і залишаючи 

v понад 2,500 осіб без даху над головою. Крайова поліція 
повідомила, шо повені та оповзні вбили вісім осіб, шість 
інших июпали безвісти, а 45 були поранені в центральній 
) ' up -. -f-іртв повені було трос дітей, які потонули 
ні - ріки в Наюйї, 150 миль на захід від Токіо. 

В зв'язку із візитою секре
таря Каспара Вайибергера в 
Пекіні американські полі
тичні коментатори присвя
чують багато уваги станові 
відносин між ЗСА і Китаєм, 
які від часу вибору Роналда 
Регена президентом Аме
рики дещо погіршилися. У 
Вашінґтоні розглядають 
цю візиту за намагання поп
равити американсько-ки
тайські відносини після 
трьох років їх постійного 
погіршування. 

Китай в останньому часі 
почав нову міжнародну по
літику, яка проявляється у 
лявіруванні між двома сві
товими надпотугами, ЗСА і 
СССР. Від минулого року 
Пекін почав обережно вип
робовувати можливості об
меженої політики дстанту з 
Москвою, одночасно нама
гаючись поправити свої не
ідеальні відносини із ЗСА, 
щоб утримувати кращі від
носини між собою і обома 
надпотугами. 

Зміна китайської зовніш
ньої політики базована на 
двох важливих заложеннях: 
перше зрозуміння китай
ськими провідниками, що 
основною метою Китаю є 
економічна розбудова, яка 
вимагає „мирного міжна
родного положення"; і дру
ге ствердження, що під 
сучасну пору Китай потре
бує поліпшити свою без
пеку за допомогою гнуч– 

Степан Женецький 

КИТАЙ І ЗСА 
кости і лявірування між 
обома надпотугами. Наз
вана зміна китайської зов
нішньої політики відсуває 
давнішу політичну засаду 
1970-их років, що певне та
ємне домовлення між ЗСА і 
Китаєм потрібне й поба
жане для обох країн. 

Проте китайські провід
ники все ще уважають СС
СР за головну загрозу 
для безпеки Китаю, і поп
рава відносин поміж Кита
єм і СССР залишиться об
меженою. На щастя для 
вільного світу, немає виг
лядів на добрі відносини 
між цими ворогуючими ко
муністичними велетнями. 

Якщо ж мова про китай
сько-американські відноси
ни, то вони були в досить 
незадовільному стані. Від 
1980 року зв'язки між Кита
єм і ЗСА постійно погіршу
валися через незадоволення 
Пекіну політикою ЗСА від
носно Тайвану. В 1982 році 
Китай почав сильний тиск 
на Вашінгтон, щоб ЗСА 
припинили продаж зброї 
Тайванові. Щойно в серпні 
1982 року ЗСА погодили

ся поступово зменшувати 
продаж зброї Тайванові. Це 
зменшило, але не припини
ло холоднечу у відносинах 

між Китаєм і ЗСА; але ось 
президент Реген рішив лі
бералізувати політику про
дажу технології Китаєві. 
Пекін прийняв цей жест як 
нове бажання з боку Ва
шінґтону поправити китай– 
сько-америкаиські відноси
ни. З того часу китайці вияв
ляють більшу прихильність 
до ЗСА. 

І саме в зв'язку з попра -
вою відносин між Китаєм І 
ЗСА від травня ц. р. ві– 
зита Вайибергера в Пекіні 
дає нові можливості для 
повного встановлення роз
мов на вищому рівні між 
американським і китайсь
ким провідниками, які 
можна буде згодом поши
рити, коли міністер закор
донних справ Китаю By 
Ксуекіян відвідає Вашінг
тон в місяці жовтні ц. р. 
Якщо візити будуть успіш
ними, тоді китайський 
прем'єр Жао Зіяиґ зможе 
прийняти запрошення від
відати ЗСА, а тоді прези
дент Реген сам поїде до 
Китаю в 1984 році. 

А. Барнет, професор ки
тайських студій у Школі 
Заавансованих міжнарод
них студій у Джан Гопкінс 
університеті і автор кількох 
книжок про Китай, пише. 

що успішність візити Вайи
бергера в Китаї залежить 
від поміркованости його 
вимог. Погодившись із фак
том зміни закордонної по
літики Китаю, ЗСА мусять 
тепер погодитися з тим. що 
китайсько-совстські відно
сини можуть поправитися. 
Якщо ж так станеться, то 
обопільні міцні зв'язки між 
ЗСА і Китаєм політичні і 
економічні радше ніж мілі
тарні - побажані ятя обох 
країн. 

Головною ціллю візити 
Вайибергера до Пекіну є 
збільшення обопільного 
довір'я між Вашінгтоном і 
Пекіном. Важливо Вайн– 
бергерові переконати ки
тайських провідників, що 
ЗСА виконають зобов'язан
ня, зроблені в серпні 1982 
року, щодо зменшення про
дажу американської зброї 
Тайванові і шо недавня 
зміна американської полі
тики відносно продажу пе
редової технології Китаєві 
матиме значні наслідки 'для 
Китаю. 

Ми, українці у вільному 
світі і в Україні, також по
винні уважно слідкувати за 
політикою Китаю, бо вона 
в парі з постійним зростом 
його потуги буде мати що
раз більший вилив на світо
ву політику, від якої в знач
ній мірі залежатиме доля. 
України й українського на
роду. 

З нагоди 100-річчя укра
їнського жіночого руху, яке 
припадає на 1984 рік, СУА 
перевидасть до кінця 1983 
року історичного значіння 
збірник писань передових 
авторок соборної Укра
їни ..Перший Вінок". Цей 
жіночий альманах вийшов у 
Львові 1887 р. за ІНІЦІАТИ
ВОЮ й редакцією подвиж
ниці українського фемініс
тичного руху Наталії Коб– 
ринської, яка зібрала і зре
дагувала твори галичанок, 
та Олени Пчілки, яка прид
бала і зредагувала твори 
наддніпрянок та покрила 
половину коштів видання. 

Про вартість цього збір
ника на українському терсні 
свідчить його оцінка Іва
ном Франком: ,?Перший 
Вінок'-це найкраще і най– 
багатіше видання в тому 
десятилітті (1880 рр), що в 
ньому голоси галичанок і 
наддніпрянок перепліта
ються та зливаються в одну 
гармонію, не зважаючи на 
політичні межі. Ця книжка 
станс дорогоцінною пам'ят
кою нашого національного 
і культурного відродження. 
Це перше в пас і досі непс– 
ревершене цього роду ви
дання". 

Значіння „Першого Він
ка" на міжнародному терені 
в ділянці світової літера
тури жіночого руху проф. 
Леонід Білецький окреслив 
так: .'Перший Вінок' зай
має місце окремішій: й виз
начне . - своїм широким 
закроєм тем, непересічним 
рівнем їх трактування і гли
боким ідейним підходом, із 
яким подані почуття й іде
али молодих українок, прой
нятих новими змаганнями" 
(„Жіночий Світ" 1951, ч. 6). 

Ця унікальна історичного 
значення, а тепер раритетна 
- бібліографічний „білий 
крук" - літературна поява 
авторства подвижниць ук– 

Марія Барагура 

СУА ПЕРЕВИДАЄ 
ЖІНОЧИЙ АЛЬМАНАХ 3 1887 РОКУ 

раїнського жіночого руху 
спонукала СУА перевидати 
„Перший Вінок" з трьох 
причин: 1) зберегти його 
для майбутнього; 2) позна
йомити з ним своє членство 
й загал українського жіноцт
ва; 3) розіслати його до 
передових бібліотек у кра
їнах цілого світу. 

Ініціатива і здійснення ви
дання належить Н. Кобрин– 
ській, яка після незреалізо– 
ваної спроби видавати жі
ночий періодик, піддала 
Товариству Руських Жінок 
v Станиславові v 1885 році 
думку видати жіночий аль
манах. Плян Н. Кобринсь–' 
кої ішов трьома розвилка
ми: 1) альманах стане по
казником творчости жінок; 
2) буде стимулювати само–, 
впевненість жіноцтва; 3) 
через співпрацю жіноцтва 
Західніх і Східніх земель 
України замаркує їхню єд
ність і соборність. 

Завдяки заохоті, підтрим
ці, знайомствам і впливам і. 
Франка вдалося приєднати 
до здійснення цього пляну 
жінок із Східньої України в 
особах видатних письмен
ниць як Олена Пчілка, спів
редактор і співвидавець 
..Першого Вінка", Ганна 
Барвінок. Дніпрова Чайка, 
Людмила Старицька Й мо
лоденька Леся Українка. З 
галицького боку участь в 
альманаху своїми творами 
взяли, крім Н. Кобрннсько^ 
ще Уляна Кравченко, Ми– 
хайлина Рошкевич, Ольга 
Гузар, Климснтина Попо
вич. Олена Грицай, Сидора 

Навроцька та деякі почат– 
куючі письменниці й дебю
тантки. До галицьких пись
менниць І. Франки зарахо
вує свою дружину Ольгу 
Хоружинську. 

Про цю співпрацю жійок– 
письменниць, розмежова
них політичним кордоном, 
Н. Кобринська пише у 
вступному слові: „Важли
вий факт, що перший раз 
виступаємо разом із стар
шими сестрамн-українцями 
в ім'я національної єдности 
на ниві загальних справ і 
спільного всім жінкам пи
тання". 

На зміст „Першого Він
ка", який мав 464 сторінки 
великої вісімки і вміщував 
42 твори 17 авторок, скла
лися: вступна стаття Н. Коб 
рннеї.кої та дві її статті на 
тему жіночого pvxv в світі й 
у нас,низка статтей науково
го і публіцистичного харак
теру, есеї, нариси, опові
дання, поеми, баляди, соне
ти й інші ліричні поезії. 
Матеріял укладено свобід– 
но, не за шабльоном. 

На увагу заслуговують -
програмовий вірш Олени 
Пчілки „Перший Вінок" і 
сильна програмова поезія 
Уляни Кравченко „На но
вий шлях!" У загальному 
матеріял віддзеркалює ба
жання духового відроджен
ня української жінки, з'ясо
вує нові течії, прагнення і 
здобутки жіноцтва в світі, 
відбиває соціо-економічннн 
стан різних суспільних про
шарків українського жі
ноцтва та визначує йому 

УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ 
ЬЧТЬКАМ ВИХОВУВАТИ ДІТКИ. 

місце й ролю в житті влас
ного народу. 

Видання мало й видавни
чо-редакційні труднощі, зу
мовленій колегіальним реда
гуванням людей із різною 
ментальністю, відділених 
простором і кордоном та 
різницями в поглядах на 
добір матеріялу, але ці пи
тання полагоджувано комп– 
ромісово. Альманах натра
пив теж на труднощі й пе
решкоди з боку деяких кон
сервативних кіл нашого гро
мадянства, а навіть не зоріє
нтованого й непідготовано– 
го жіноцтва. Опоненти не 
мали зрозуміння для нових 
поступових ідей і течій, а те
зи Н. Кобрннської були в 
тому часі незвичайні, смі
ливі, революційні. 

„Перший Вінок"-це по
важний крок історичної ва
ги в ділянці організації жі
ночого потенціялу в собор– 
ницькій площині довкола 
центральної осі - жіно
чого руху. Він дав теж по
чаток українській періодич
ній українській пресі, яку Н. 
Кобринська вважала найк
ращим засобом поширен
ня феміністичних ідей. Аль
манах масово читали, дис
кутували, висловлювалися 
про нього прихильно. Він 
мав вплив на формування 
світогляду нової українсь
кої жінки, зокрема молодо
го покоління. 

Треба сподіватися, що 
перевиданий СУА ,,Пер
ший Вінок" стрінеться з 
прихильним відгуком сьо
гочасного жіноцтва, яке 
пройшло довгий розвоєвий 
шлях жіночого руху,Й воно 
придбає собі це історичного 
значіння й ваги видання. В 
передплаті, яку треба при
силати до кінця вересня 
1983 року; „Перший Вінок" 
коштуватиме 25 долярів, 
після появи ЗО долярів. 

Іванна С авнцька 

Зустріч з Поетом 
(До появи книжки „Евген Маланюк") 

ємнішим компаньйоном Либонь найкращий вака– 
ційний відпочинок прибув 
до мене у вигляді невеликої 
книжки із скульптурним 
портретом поета на обгорт
ці. Скульптура кистн Сергія 
Лнтвиненка з піднаписом 
— автографом поета — Є. 
Маланюк. 

Скільки спогадів, скільки 
думок навела в пам'яті оця 
книжка. Саме літньою по
рою я зустрічала поета на 
гантерськнх чебрецевих 
плаях, на мандрах по сос
новому лісі, де він „зливав
ся з природою", і в неї шу
кав спокою, відлюддя і ал
мазної правди, тікаючи від 
облудного міста. 

Зустріч з поетом у книж
ці, з його цікавим, малові–, 
домим життєписом, світ
лини із учнівських ще літ, 
згодом із перебування в 
Подєбрадах. куди Маланюк 
приїхав уже сформованим 
поетом, родинні світлини і 
ті із друзями і з місця праці, 
і врешті — остання із них. 
посмертна маска на могилі 
в Савт Бавнд Бруку (проект 
сина), все це пригадує, що 
вже 15 років як немає між 
нами поета, і саме до 15-
річчя його смерти появля
ється оця книжка, оцей — 
ще один пам'ятник, над 
яким так щиро попрацюва
ла письменниця Оксана 
Керч, звеличниця творчос
ти Маланюка. 

У „Спробі біографії з 
поетових слів" Оксана Керч 
змальовує устами поста си– 
люсту його сім'ї, діда, баби і 
матір, якій поет завдячує 
дві речі: серце і мистецтво, 
а батькові -– основи інте
лектуального й світоглядо– 
вого розвитку. 

Олександер Семененко у 
розділі із книги „Харків. 
Харків" майстерно відтвор
ює юні роки побратимства 
й кидає сильний жмут світ
ла на початкове формуван
ня особовости Маланюка. 
(„Там, де була юність"). 

Інтимними спогадами 
про поета ділиться його 
перша дружина Зоя Плі– 
тас. 

Іван Янішсвський („Від 
Синюхи до Гудсон ріки"), 
змальовує детально біог
рафію поста, сягаючи дав
ньої давнини, і, цитуючи 
Семененка, пише: „Євгена 
виховала земля, до якої 
належать віки мудрої праці, 
віки битв і диму пожеж, та 
загартованого ними люд
ського характеру. Простір, 
на якому роднйся і ріс Євген 
Маланюк, — степовий край 
колишніх запорожців. Ко
лишніх вольностей війська 
Запорізького". 

Петро Шох у „Спомині" 
пише: 

..1 нарешті неймовірні, 
але правдиві відомості. В 
Чехії відкрилась Українсь
ка Господарська Академія. 
Приймають теж вояків ар
мії У HP, які перебувають у 
таборах і мають освітній 
ценз. Євген Маланюк виї
хав восени 1923 року до 
Чехо-Словаччини". 

Далі пишеться: „...Євген 
був вибагливий у доборі 
знайомих і дуже вразпивий 
до всяких форм у чужому 
оточенні, але був найпрн– 

поміж своїми... Ходив він 
усе з високо піднесеною 
головою. Всі вже тоді ка
зали, що він поет". 

Словацький студент із 
варшавського університету 
Кіршбавм пише: „Євген 
Маланюк був такою рідкіс
ною людиною, яку ви з пер
шого погляду мусите по
дивляти й любити. Високий 
і сильний, проте лагідний, з 
особливою теплотою у го
лосі та меланхолійною ус
мішкою"... 

Леонід Полтава („Із спо
гадів про Євгена Маланю
ка". Берлін, літо 1943. Ост– 
табір) згадує: Того вечо
ра я читав Маланюка. Ма
ланюк потряс мене, зайняв 
мій обрій. І не лише мій. бо 
читав його вчи гелям, техні
кам, селянам друзям по 
таборовій неволі. Швидко 
зрозумів, чому совстські 
критики називають його 
, фашистом '. Євген Мала
нюк - цс справді українсь
кий поет". 

Друга частина книжки, 
що слідує за біографією, 
цс думки видатних авторів 
про поетичну й прозову 
творчість поета. Автори: Д. 
Донцов. Б. Романенчук. В. 
Біляїв. Є. Наумовнч. Б 
Олександрів. О. Павлів, 
всі вони сходятея в одному. 
у непереможній міці протне– 
тавигися вбивчим силам 
еміграційних негативних 
впливів. Поет зостався жи
вим українцем, задивлений 
у втрачену батьківщину, і 
ніколи не схибила йоі о нога 
з раз вибраного шляху воя
ка української армії, творця 
культури і націоналіста. 
Минуть роки, а творчість 
поста-воїиа буде о гим стов
пом, що височітиме над 
обріями наших блукань, як 
світлий дороговказ . 

Окрім двох згаданих час
тин є третя, де виявили свої 
почуття до поета молодші 
його звеличиики. Компози
тор Я. Ласовський ском
понував Драматичний мо
нолог до тексту Євгена Ма
ланюка - „Остання весна". 
Є це сольоспів з оркестра– 
тивною партитурою (фор– 
тепіяновий витяг мас у себе 
композитор). 

Варто б познайомитись з 
цією композицією нашим 
солістам. Подаю початко
вий текст твору: 

День таємничим 
шепотом шепоче, 

немов гіпнотизуючи -
Засни! 

1 не збагнуть, чого 
мене хоче 

ця провесна останньої 
весни... 

Слідують переклади Ма– 
лаиюкових поезій на фран
цузьку й англійську мови, 
як також карикатури кисти 
Бутовича. „Архистратиг" 
Юрія Клена з портретом 
поета, (С. Гординський) і 
майстерний дружній шарж 
Л. Яцкевича: Панта рей. 

Тсодор Курпіта замикає 
оцей вінок спогадів і виявів 
пошани до поета-воїиа, що 
дома залишив стилет, а 
взявши із собою перо, бо– 

(Продоженнн на ст. k) 

від 

Ол. Зозуля 

СВІДЧЕННЯ ГРИГОРІЯ ЕПІКА 

Він був одним із перших свідків розгрому українсь
кого села. Чимало витратив часу на вивчення примусової 
колективізації, розкуркулювання та репресій. Зібрані 
матеріали лягли в основу його роману „Перша весна", 
виданого ДВОУ в 1933 році. 

Роман написано схематично й побудова його нагадує 
документальний літературний сценарій хоч би тому, що 
дія відбувається у селі Багві (не вигаданім) Попслянсь– 
кого району недалеко Києва. 

Чолові герої роману поділено навпіл. Позитивне 
секретар повіткому партії Дмитро Холод, секретар рай

кому Андрій Дідеико, голова сільради Григорій Химочка, 
голова комнезамів (комітетнезаможників) Суха-Груша та 
юрба незаможників. Негативні: голова повітвиконкому 
Сергій Голубенко, голова райвиконкому Михайло Товс– 
тодум. Васса Полуботько та заможніші селяни, що 
виступали проти примусової колективізації. 

Автор почав свою розповідь про те, як розпочалася при
мусова колективізація в найбагатшому селі Багмі. Селян 
поділили на три нерівні частини: комуністи і комнезам– 
щпки натискали на розкуркулювання та створення 
примусових колгоспів, заможні селяни чинили організо
ваний опір, а середняки тримали невтральність. 

Скликали збори. Коли промовці поставили питання 
про створення колективних господарств, - заля заклеко
тіла. Павло Недбайло різко запротестував: 

- Я теж незаможний. Я теж страждав. Я тоже 
революцію спасав, а мене не спитали. Без нас, котрі в 
окопах гнили! Котрі житя своє віддавали! Я проти! Свого 
не віддам, І ніхто не примусить мене робити панщину! 

Збори майже одноголосно підтримали його. В залі 
счинився нечуваний гамір. Химочка намагався втихоми
рити селян, але... 

— Але, — нотує автор, - його ніхто не чув. Галас і 
гуркотіння щохвилини здіймалися більше. І раптом десь 

голосно брязкнуло скло. За цим ударили сильно двері, скло 
забряжчало знову і полетіло зразу ж кілька вікон. До залі 
увірвався вогкий вітер, пошумів над головами і раптом 
погасив усі лямпи. 

І коли лямпи знову освітили залю, - вона була зовсім 
порожня. Збори було зірвано. 

Дмитро Холод, довідавшись про ці події, відрядив до 
села редактора (він же й вожак комсомолу) Литвина та в 
допомогу йому відрядив комуністів-робітників. 

Другі збори почалися з виборів президії, до якої ввели 
Логвина, Химочку та від робітників Маслака. І зразу ж 
Харитина (дружина голови сільради Химочки) вигукнула. 
Мовляв, як попав до президії отой цибатий у червоноар– 
мійському шоломі. 

- Яке вам діло до нас? - крикнув з кутка Калига. 
- Він від робітників. 
Одарка не витримала й иа весь голос закричала: 
- Він проти нас... Він проти усіх, котрі селяни! 

Наймитами нас хоче поробити, кріпосне право завести, а 
євреїв та кацапів прикажчиками! 

Харитину взяли під пахи і ьнкинули за поріг клюбу. 
Потім Одарку й інших жінок. І коли згля трохи вгамува
лась, почали затверджувати список селян для розкурку
лювання та висилки за межі України. Комнезамщини 
голосували — за, заможніші -– проти, середняки утрима
лись. 

Раптом незаможник Сидоренко запитав: 
- А яка різниця поміж Миколою Другим і нашим 

дорогим товаришем Леніном? 1 чи (цар) Микола міг би 
бути за секретаря в товариш Леніна? 

- Ні, — відловів Логвин. 
- А чого ж становий пристав та секретарює в нашому 

народному суді? 
Після бурхливої дискусії почалося голосування про 

створення артілі. Хоч чимало селян відмовились від 
голосування, керівники вважали, що артіль затверджено. 

Після такої сваволі Онуфрій Литка, що очолював 
протиколективний рух, мовив: 

. — А звісно, що наші всьому в головах. Якби не вони, 
то ті комісари городські не вдіяли б нічого. Походили б, 
понюхали б та й пішли б собі. 

Коли почали усуспільнювати худобу, жінки зняли 
такий клекіт, що керівники уникали роздратованої юрби. 

Вони (жінки) впіймали на вулиці голову артілі Мельника і 
дали йому такої прочуханки, що ледве лишився в живих. 

Жіночий бунт спричинився до того, що в першій артілі 
розібрали по домах скот, у другій - підпалили коровар
ню, в якій згоріло 16 корів, конфіскованих у селян. 

Щоб припинити стихію, голова'повітвиконкому 
Голубенко наказав, щоб артілі, створені примусово -
розпустити. Автор ніби між іншим нотує, шо надхненни– 
ком цього наказу розпустити артіль-колгосп була його 
дружина Васса Полуботько, дочка Петра Полуботка -
нащадка гетьмана України. Під час революції голодранці 
розгромили його, Полуботька, господарство, а господаря 
живим вкинули в недокопану криницю і залили водою. 
Васса тоді переїхала в місто і працювала службовцем 
земвідділу. Тоді ж вона познайомилась з Голубенком і 
згодом стала його дружиною. 

Холод, довідавшись про наказ Голубенка. скликав 
бюро парткому (партійного комітету), на якому засудили 
дії Голубенка, виключили з партії і зняли з роботи. 

Тим часом події в Багві набирали кульмінаційного 
кипіння. Противники колективізації вирішили розігнати і 
третю артіль і цілою юрбою вдерлися до сільради. Але 
налякані керівники забарикадувались у приміщенні й вели 
переговори через вікно. Комуністи не здавались. Тоді 
посипались у вікна каміння і почалась стрілянина 
Скінчилася вона тим, що Логвина і Мельника було вбито 
а голова комнезамщиків Суха-Груша збожеволів й 
лементував: ,.Жито-пшениця! Колективізація' Земля' 
Тримайте мене!" 

На ці події приїхав сам „хазяїн" повіту Холод і 
наказав відбудовувати зруйновані артілі. Почалися 
арешти. Першим заарештували Онуфрія Литку, як органі
затора протиколгоспного руху. 

Голубенко й Васса лишили місто і пробиралися 
пароплавом по Волзі в невідоме. Саме тут Васса здибала 
товариша юнацьких років Василя Литку (тепер із зміне
ним прізвищем - Полуп'янов ), що працював на пароп
лаві. Вони були однієї думки, що совєтський режим 
непридатний для людства, але методи боротьби з 
режимом у нах були різні. 

Василь Литка безапеляційно заявив: 

(Закінчення на стор. 3) 
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Ч. 187. СВОБОДА, СУБОТА, 1-го ЖОВТНЯ 1983 1 

KOBASNIUK TRAVEL INC 
157 Second Avenue 

NEW YORK. N.Y. 10003 
Tel.: (212) 254-8779 

1 
Цією дорогою складаємо сердечну ПОДЯКУ Всім 

Клієнтам, які подорожували користуючися нашими 
обслугами в 1983 році, як теж туристам, які брали 
участь у наших групових прогульках в Україну та інші 
країни. 

В цей час рекомендуємо замовлення зимових та 
весняних подорожей до Мехіко, на Караібські остро
ви, Фльориду, як теж довільний вибір пароплавних 
прогупьок (крузи). 

ф . 

РІЧНА ТОВАРИСЬКА ЗУСТРІЧ 
УЧАСНИКІВ ПОДОРОЖЕЙ в УКРАЇНУ та ІНШІ КРАЇНИ 

СВІТУ РАЗОМ ЗІ ЗНАЙОМИМИ ЧЕРЕЗ 

КОВБАСНЮК АҐЕНЦІЮ 
відбудеться 

на СОЮЗІВЦІ, в днях 15 і 16 жовтня 1983 року 

Канцелярія буде закрита а днях 14-го І 16-го жовтня 1983 р. 
ВІРА й АНТІН ШУМЕЙКИ 

ПРОГРАМА ГРУПОВИХ ПОЇЗДОК В УКРАЇНУ НА 1984 РІК 
ГОТОВА ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ. 
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Увага! ТОРОНТО, Канада Увага! 
УКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ КЛЮБ 

ПРИ ТОРОНТОНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
влаштовує 

ГОСТИННІ ВИСТУПИ 
СТУДІЇ МИСТЕЦЬКОГО СЛОВА 

ЛІДІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ 
з Ню Йорку 

Субота, 22-го жовтня 1983року, год. 8-ма веч. 
ВОЛ. ВИННИЧЕНКО 

„ЧОРНА ПАНТЕРА 
І БІЛИЙ ВЕДМІДЬ" 

(ПСИХОЛОГІЧНА ДРАМА) ; 

Неділя, 23 жовтня 1983, год. 3-тя по пол. 
НАТАЛЯ ЗАБІЛА 

„ТРОЯНОВІ ДІТИ" \ 
(ДРАМАТИЧНА ПОЕМА ПРО ЗАСНУВАННЯ КИЄВА) 

Авдиторія школи при 330 Lansdowne Ave 
на північ від College St.. доїзд автобусом ч. 47 із зупинки під 
земкн "Lansdowne" або трамваєм ч. 506 no College St.. стоян

ка автомоб. - заізд з Lumbervitle St. 

Квитки в книгарнях Арка і в бюрі УСК-у 
- - – - - – — ї ї її , ' і . - . . , , . . і О . . . . . . . . – - - - — - - " - " ” 

Неділя, 16-го жовтня 1983 p., год. 7-ма веч., 
В ҐалеріІ К У М Ф , 2118 А Віоог St W 

Ч ЗУСТРІЧ З МИСТ. КЕРІВНИКОМ СТУДІЇ 
ЛІДІЄЮ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЮ 

З Пі тора t урні портрети авторів обох п'єс подадуть проф. ДА-̂ – 
НИЛО СТРУК І МАРТА ГОРБАНЬ-ЦАРИННИК, а коментар 

до постанови - РЕЖИСЕР. 

Український Інститут Америки 
запрошує Українське Громадянство на 

РЕТРОСПЕКТИВНУ 
МИСТЕЦЬКУ ВИСТАВКУ 

МИРОСЛАВА РАДИША 
Відкриття виставки відбудеться 

суботу, 8-го жовтня 1983 p., о год. 5-ій вечора 
в Українському Інституті Америки 

2 Схід 79-та вул.. НЮ ЙОРК, H. й. 
Виставка триватиме до 5-го листопада 1983 р. 

Український Інститут Америки, Інк. 

СЕРІЯ ЛЕКЦІЙ 
Субота, 8-го жовтня 1983, год. 7-ма веч. 

,, Вплив Гельсінкської Кон(ре
ференції на людські права у 

східній Європі і у СССР". 

ПАНЕЛІСТИ: 
ЛИН ДЕЙВІДСОН, асистент до американської Гельсінської 

Комісії, американський делегат на Мадридську Конфе
ренцію, дорадник Комісії Людських Прав. 

АЛЬВІН КАПУСТА, спеціальний асистент Державного Де
партаменту ЗСА в справах народів СССР. 

КАТЕРИНА ФІЦПАТРИК, директор відділу совєтських і схід– 
ньо європейських справ нюйоркського віддіпу Амери
канської Гельсінської Групи. 

МОДЕРАТОР -
ВІКТОР РУДЬ, українсько-американський адвокат, активний 

в ділянці людських прав. 
Пропонований даток S5 00 

МИСТЕЦЬКА ВИСТАВКА 
Субота, 8-го жовтня 1983 p., год. 5:30 по пол. 

ТВОРИ МИРОСЛАВА РАДИША 
Відкриття мистецько! виставки цього українського артисти І 
його передові проекти на сцену у Львівському Оперному 

Театрі. 

З А К Л И К 

У СПРАВІ СКВУ 

Зібрані на своїх річних нарадах у Ню Йорку у 
суботу. 24-го вересня ц.р., уповноважені представни
ки членів Конференції Центральних Українських 
Академічних Професійних Товариств: 

1. висловили стурбованість усе ще неуспішними 
заходами наладнати непорозуміння на суспільно-
громадському форумі в ЗСА. що може мати негатив
ний вплив на перебіг і вислід ІУ Світового Конгресу 
Вільних Українців; 

2. прийшли до однодушного переконання, що 
жадні непорозуміння у наших громадах не повинні 
спричиняти загрози для існування СКВУ; 

3. звертаючися із закликом до делегатів ІУ 
СКВУ розглядати всі проблеми на цьому Конгресі з 
думкою про добро української справи; 

4. звертаються із закликом до ІУ СКВУ. щоб він 
став вище будь-яких групових інтересів і обрав до 
керівних органів цього світового представництва 
вільних українців дійсно кваліфікованих осіб; 

5. звертають увагу, що існування єдиного світо
вого центрального представництва вільних українців 
с передумовою наших успішних заходів на міжна
родному форумі в користь української справи; 

6. закликають усе українське громадянство 
впливати на суспільно-громадських і політичних 
діячів як у ЗСА, так і в інших країнах, щоб вони у 
своїй праці керувалися найвищими ідеалами україн
ського народу та виявили громадсько-політичну 
зрілість і зберегли та зміцнили СКВУ, як єдине 
світове представництво вільних українців. 

Д-р Степан Ворох 
уступаючий голова КЦУАПТ 

від УЛТПА 

проф. д-р Любомнр Винар 
новообраний голова КЦУАПТ 

від УААУП 

інж. Іван Хамуляк 
уступаючий секретар 

відТУІА 

проф:-д-р Петро Стерчо 
новообраний секретар 

від УААУП 

проф. д-р Ярослав Падох 
від ТУП в ЗСА 

інж. Юрій Базнлевськнй 
голова ТУ ІА 

'проф. д-р Дмитро Штогрин 
голова УБТА 

проф. д-р Петро Гой 
від УБТА 

д-р Осип Мороз 
від ТУІА 

інж. Михайло Пежанський 
від ТУІА 

проф. д-р Євген Федоренко 
від УААУП 

Свідчення... 
(Закінчення зі ст. 2) 

— Історія .повинна дати хороший приклад. Треба 
впоратися з російським більшовизмом. Цю расу треба 
віддати до Бога... 

— Це твоя програма? 
— Це програма цілого цивілізованого світу. Нам нема 

чого губити, а переможе той, хто перший закриє землю 
трупами ворогіаАбо ми знищимо російський більшовизм 
або більшовизм запанує на цілій земній кулі. 

Коли Васса повернулась до чоловіка, Голубенко був у 
розпачі. Він вийшов на палубу, кинувся за борт і зник у 
бурхливих хвилях. 

, На цьому можна б поставити крапку. Але цікавим є тс, 
що цей роман видавався (протягом двох років) дев'ять 
разів. Тираж його закуповував гуртом Наркомзем 
(Народний Комісаріят земельних справ) і розсилав по 
колгоспах. Нарешті зрозуміли „нагорі", що роман 
антирадянський. Зразу ж вилучили його із вжитку, а автора 
арештували й запроторили на Соловки, де він загинув. Але 
своє свідчення про примусову колективізацію Гр. Епік 
лишив для нащадків, щоб пам'ятали страііжі роки, 
пережиті українським селянством. 

j і | | m Український Інститут Америки, Інк. ; і 

І| П'ЯТНИЦЕВІ ВЕЧІРНІ ФОРУМИ 
для 

УКРАЇНСЬКИХ 
ПРОФЕСІОНАЛІСТІВ 

П'ятниця, 7-го жовтня 1983 p., год. 8-ма веч. 
,,Роля інвестиції у фінансовому 

ппянуванні". 

Новий український лікар у Баффало 
Влітку цього року приї

хав до Баффало й відкрий 
там свою лікарську практи
ку молодий лікар-спеція– 
ліст д-р Марко П. Конюх. 
Він став також професором 
асистентом на місцевому 
стейтовому університеті у 
департаменті ортопедичної 
хірургії та хірургії рук. 

Д-р М. Конюх, народже
ний у Дітройті в 1952 році, є 
сином відомих громадян 
Даріі з Ковсрків та д-ра Пет
ра Конюха. У Дітройті він 
ходив до української парохі– 
яльної школи при парохії 
Непорочного Зачаття ПДМ. 
Закінчив середню школу 
при цій же парохії в 1969 ро
ці як „валедикторісн" і пос
тупив у Вейнський універси
тет в Дітройті. де здобув у 
і 973 році ступінь бакалявра 
з відзначенням. У І973—77 
роках студіював і закінчив 
медичні студії в університе
ті у Енн Арбор. Резиденту– 
ру відбув у хірургічному 
відділі шпиталя Форда в 
Дітройті та в Гарвардській 
Медичній Школі в Бостоні 
(хірургія руки). 

Перебуваючи довгі роки 
в Дітройті, Марко Конюх 
належав там до Пласту й 
ходив до Школи Україно
знавства Товариства Рідна 
Школа, яку закінчив мату– 
рою. Одружився з Олюнь– 
кою Винницькою з Клівлен 
ду; v них є одна доня Аня. 

Д-р Марко II. Конюх 

Від 1980 року д-р М. Ко
нюх є членом Українського 
Лікарського Товариства П. 
Америки та американсько-
медичних товариств. Він 
мас уже кілька наукових 
праць, опублікованих влнг– 
лійськнх та українських жур 
налах. Мас він теж кілька на 
укових доповідей, виголо
шених на зібраннях амери
канських лікарів. 

Д-р М. Конюх-член 174-
го Відділу УНСоюзу в Діт
ройті. Треба привітати цьо
го нового українського про
фесіоналіста і побажати йо
му найкращих успіхів у йо
го праці. Б . Л. 

Студентська місія... 
(Закінгєння зі crop. 1) 

певнеиня. що справа україн
ців буде позитивно розгля
нута. „І ми дійсно готові 
були залишитися там хоч 
на як довго!" — сказала С. 
Шерег. Але десь 15-20 хви
лин після цього приїхала 
поліція і вимагала від сту
дентів вийти з будинку, бо 
Музей, мовляв, замикаєть
ся. Відповідь була: Ми не 
вийдемо із будинку. Студен 
ти вимагали, щоб їм викли
кали представника мініс
терства внутрішніх справ. 
Тоді їх представників зап
росили на розмову до адмі
ністрації Музею. П-і Мегі, 
заступниця адміністратора, 
після розмови з ними, поте
лефонувала до відділу ба
варського міністерства, яко 
му підлягає Меморіяльний 
музей. Вже після 5-ої годи
ни з міністерства приїхала 
до Дахав представниця Ґер 
да Фравндорфер. Вміжчасі 
приїхав також репортер 
більшої в південній Німеч
чині газети ,,Зюддейче Цай– 
тунг" Ганс Гольцгальтер, 
який провів зі студентами 
інтерв'ю. Після телефоніч
ної розмови з генеральним 
секретарем Інтернаціональ
ного дахавського комітету 
в Брюсселі Ґеоргом Валь– 
реве. Ґ. Фравндорфер запев
нила студентську групу, що 
jxin вимоги справедливі, і 
що вони будуть задоволені. 

Але студенти вимагали 
письмового запевнення. До 
диспуту вмішався тоді ре
портер „ЗюддеЙче Цай– 
тунг", який запропонував 
таку розв'язку: він надру
кує у своєму часописі стат
тю про вимоги чггудентів і 
запевнення, яке вони отри
мали від адміністрації Му
зею, і це буде гей би письмо
вим доказом згоди як Му
зею, так і Інтернаціональ
ного дахавського комітету 
розглянути і задовольнити 
вимоги українців. На цс, 
погодилися демонстранти і 
вийшли із Музею. А вимоги 
їх були такі: включити ук
раїнців, подаючи їхню наці
ональність та виділити їм 
місце в Залі народів, де 
знаходяться колюмни із 
зазначенням країни, вихід
ці, з якої були в'язнями в 
Дахаві: в Меморіяльній кім 
наті, де розвішені шарфи 
(полотна) кольорів даного 

ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ІНЖЕНЕРІВ АМЕРИКИ - ВІДДІЛ НЮ ЙОРК 
І ВІДДІЛИ СХІДНЬОГО ПОБЕРЕЖЖЯ АМЕРИКИ: НЮ ДЖЕРЗІ. ФІЛАДЕЛЬФІЇ, БОСТОНУ 

ІБАФФАЛО 
КАРПАТСЬКИЙ ЛЕЩЕТАРСЬКИЙ КЛЮБ - НЮ ЙОРК 

влаштовують 

в днях 8-го і 9-го жовтня 1983 року 
на оселі УНСоюзу СОЮЗІВКА 

ОСІННЮ 
ТОВАРИСЬКУ ЗУСТРІЧ 

В ПРОГРАМІ ЗУСТРІЧІ: , 
КОНФЕРЕНЦІЯ УЛТПА І КОНФЕРЕНЦІЯ ТУІА 

ТЕНІСОВІ ЗМАГАННЯ ЗА ЧАШУ Д-ра Я. РОЖАНКОВСЬКОГО і за НАГОРОДИ КЛК 
Субота, 8-го жовтня 1983 р. 
А Тенісові змагання КЛК: 

9-та год. рано - Реєстрація 
10-та год. рано - Початок змагань 

в 12:30 год. по поп. - Вокатон і моратон на 
видавничий фонд ТУІА 

ж 1-3 год по поп. - Реєстрація на нонцое– 
ренціі ТУІА 

в 4:00-5.00 год.По поп. - Конференція ТУІА 

6-та год веч. - Коктейл 
7-ма год веч. - ВЕЧЕРЯ 
8:30 веч. - Мистецька програма, опісля 
ЗАБАВА з ТАНЦЯМИ 

народу з зазначенням краї
ни, вивісити український, і 
при вході, де є таблиця ста
тистики скільки людей 
загинуло в Дахав та їхня 
національність. 

Генеральний секретар Ґ. 
Вальревс запевнив, що в 
Музеї місце для України 
буде приділене, але при умо. 
ві, що ніякої політичної 
заяви з приводу цього не 
буде зроблено. Що ж торка

ються статистики, то цю 
прогалину можна буде за
повнити тільки тоді, коли 
українці запропонують Ін
тернаціональному коміте
тові провірені дані про кіль
кість ув'язнених і замордо
ваних в Дахав українців 

1 так. подорож „Стежка
ми батьків по Европі" наб
лижалася до кінця. Вже 22-
го серпня, після від'їзду 
вранці студентів, по обіді 
прийшла вістка, що в Ме
моріяльній кімнаті Музею 
вже висить синьо-жовта ша
рфа, яку віл українських 
студентів Америки й Кана
ли передали до Музею Ма
рія й о. Євген Гарабач та 
Галина і л-р Олекса Вінто– 
няки. 

Як ролювів редакторам 
„Свободи" проф. П. Гой. 
меморіяльну таблицю для 
українців запропонувала 
виготовити Альфреда 
фон Гогенталь - Пулюй, 
архітект і скульптор, дру
жина Олександра Пулюя, 
сина відомого винахідника 
рентгену Івана Пулюя. 

Повернувшись до своїх 
країн. розповіли гості, 
студенти часу не гаяли, а 
негайно інтенсивно присвя
тилися наступній ділянці 
своєї праці: збирати дані 
про український в'язнів Да
хав. Досі у них уже с понад 
200 прізвиш і прибувають 
далі все нові іі нові відомос
ті. Студентський комітет 
Дахав прохає уточнити, що 
вони збирають інформації 
про українських в'язнів вик
лючно в Дахаві. Віл україн
ців у вільному світі вони 
прохають допомогти їм. 
присилаючи прізвища і всі 
можливі інформації про 
ув'язнених під час Другої 
світової війни в Дахаві ук
раїнців. 

Потрібна і фінансова до
помога, і потрібна дуже. 
Тому вони; ці молоді укра
їнські ентузіясти, які так 
серйозно присвятилися цій( 
справі, прохають українсь
ку громаду: в міру своїх 
можливостей допоможіть! 
Всі інформації й грошову 
допомогу можна висилати 
на адресу Студентського 
Комітету: SBE - Ukrainian 
Student Dachau Committee; 
203 2nd Ave., New York, N. 
Y. 10003 

Оце нещодавно, - сказа
ли на закінчення наші гості. 
- нас повідомлено, що не
забаром відбуватиметься 
пленарне засідання Інтер
національного дахавського 
комітету в Европі, і що від 
нас до 6-тн тижнів треба 
вислатц на це засідання 
представника, а на це пот
рібна грошова допомога. 
Та вони, оці завзяті молоді 
українці, певні, що батьки, 
стежками яких по Европі 
вони ходили. їх не зали
шать напризволяще. 

ФЕДЕРАЛЬНА АВІЯЦІЙНА адміністрація відкриє і 
неділю, 2-го жовтня повітряну лінію над Північнил 
паиифіком. якою летів зістрілений совєтськимн джетамн 
південнокорейський літак. Як відомо лінія була закрита 
для всіх літаків, особливо ліній азійських країн, зокрема 
Японії, Південної Кореї та інших після випадку 1-го 
вересня Цісю лінією користуються також американські 
пасажирські літаки такі, як Нортвсстер. Панамерікен та 
інші. 

В НАСТУПНУ СЕРЕДУ, 5-го жовтня, відбудуться 
піврічні наради найбільшої профспілки ЗСА Американсь
кої Федерації праці, Конгресу індустріяльних організацій 
(АФЛ-КЮ) у Голливуді на Фльориді. на яких, як загально 
сподіваються, профспілка офіційно визнає Волтера 
Мондсйла кандидатом на президента з Демократичної 
партії і закликатиме своїх членів підтримувати його 
кандидатуру у правнборах і на Конвенції Демократичної 
партії в 1984 році. Співробітники і прихильники Джана 
Ґленна. другого ефективного демократичного кандидата, 
не задоволені таким потягнеиням АФЛ-КЮ. а політичні 
спостерігачі припускають, що з цього приводу профспілка 
матиме чимало клопотів. 

МАРІЙКА КОБИЛЯНСЬКА 
АВДИКОВИЧ 

відійшла від нас по важкій 1 довгій недузі 28 вересня 1983 р. 

ПОХОРОН відбудеться в Гантері, Н. й.. а понеділок. 3-го 
жовтня 1983 p., о год. 10-ій ранку. 

ПАНАХИДА в церкві св. їв. Хрестителя в Нюарку. Н. Дж.. 
у вівторок, 4-го жовтня 1983 p., о год. 7 30 веч. 

РОДИНА 

На 80-му році життя, після довгої I тяжкоі недуги 
упокоїлась в Бозі 

Паніматка 

КАТЕРИНА 
КІНДЗЕРЯВА-ПАСТУХІВ 

(з дому БУНЯК) 
ПАНАХИДА в похоронному домі П. Яреми в Ню йорку, 

в суботу, 1-го жовтня 1983 p., о год. 7-ій веч. 
ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ уСвято-Троїцькому соборі при 

Брум вул. в Ню йорку, в неділю, 2-го жовтня, о год. 6-ій веч. 
те в понеділок, 3-го жовтня 1983 p., о год. 10-1 й ранку. 

РОДИНА 

У ДЕВ'ЯТНАДЦЯТУ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
моєї Незабутньо! 

ДРУЖИНИ. МАМИ І БАБЦІ 

бл. П. 

ГАЛИНИ ГУСАК ` 
будуть відправлені 

СЛУЖБИ БОЖІ з ПАНАХИДОЮ 
в церквах: 

Царя Христа в Бостоні, Масс; 
Матері НеустаючоІ Помочі 

в ДІрборн Гайте, Миш., 
в неділю, 9-го жовтня 1983 p., о год. 8:30 ранку. 

Про молитви за спокій ІІ душі просить -

муж - КОНРАД з дітьми І внуками 

Замість квітів на свіжу могилу 

бл. п. 

Стефанії Гуцалюк 
сестри мого покійного Мужа д-ра Семена Демидчука, 

складам 25.00 долярі'в 
на поміч родинам наших дисидентів в Україні, 

а синові Любкові, його дружині Ренаті 
і синові Яремі 

пересилаю мої сердечні співчуття. 

МАРІЯ ДЕМИДЧУК-ЧУЧМАН - вуянка 

В ПЕРШУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
Дорогого 

МУЖА І БАТЬКА 

бл. п. д-ра 

ОСИПА БОЙКА 
буде відслужена 

ЗАУПОКІЙНА СЛУЖБА БОЖА 
з ПАНАХИДОЮ 

в понеділок, 10 жовтня 1983 p., о год. 9-ій вранці 
в катедрі св. Йосафата в Торонто, Канада. 

Про молитви за спокій душі Покійного просять: 

дружина - ГАЛИНА 
доньки-

ДАНА БОЙКО 
І ТАНЯ МЕЛЬНИК з родиною 
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Враження з відзначення 
ІІО-річчя НТШ 

У суботу. 17-го вересня, в 
Галі Українського Народ
ного Дому в ЛрвІнгтоні, 
Н.Дж., відбувся бенкет для 
відзначення ІІО-річчя 
Наукового Товариства ім. 
Шевченка. 

Св'ященнослужителі 
укра їнських парафій 
зробили честь свосю при
сутністю і наче б внесли „лух 
соборности, якою нам так 
бракус. на не свято. 

Проф. Михайло Цяпка, 
офіційно відкривиїи бенкет, 
попрохав д-ра Ярослава 
Падоха засвітити 11 свічок, 
кожна свічка знаменувала 
десять років, таким чином 
І 10-річчя НТШ було 
урочисто відкрито.' 

Отець Михайло Кучмяк. 
ЧНІ,иарох церквисв. Івана 
Хрест ні еля в Цигарку. 
молитвою благословив 
присутн іх , і бенкет 
розпочався. ' ? 

Н адз в и чай по тон л о 
звучала промова .професора 
д-ра Ярослава Палоха. 
нагадуючи присутнім, що 
НТШ с одною з найстар
ших українських наукових 
організацій, яка вже понад 
століття несе науку і знання 
українському народові. 

Ще за царської Росії 
почалася боротьба україн
ців за свою мову, за свою 
культуру. 100 років тому на 
вулицях Km и.і не чути було 
української мови, так само 
як і сьогодні, йдучи 
вулицями столиці України 
почуєте виключно російсь
ку мову. Тому для нас 
українців, які живуть у 
вільному світі, ссвященним 
обов'язком підт римувати 
J4TUJ. яке несе полум'я 
світла і на нашу поневолену 
батьківщину' Наш і брати 
на Україні, живучи в тюрмі 
народів, переслідувані за 
свою мову, релігію, з 
надією дивляться на нас. 
українців у вільному світі і 
тому свічечки. ЯКІ МИ 
з а с в і т н л и на на ні и х 
столиках, мені здалися 
с ,и м волом с в і т л а д л я 
нашого поневоленого 
народу. 

Д-р Ярослав її а дох 
з а к л и к а в укра їнську 
громаду підтримувати не 
тільки НІШ. алей У ВАН та 
УНІГУ. 

Келихи вина, які ми 
піднесли за столиками, 
сказавши один одному 
теплі слова, побажання 
здоров'я і успіхів для Н І Ш 
дали відчуття дружньої 
атмосфери, яка панувала на 
залі. 

Д а р і я Гординська– 

Карановнч свосю музикою, 
яка не тільки казала нам 
щось для нашого слуху, але 
доходила до нашого серця, 
ше більше об'еднала всіх 
присутніх. 

..Пісня Кобзаря" яку по 
мистецьки 'виконав Роман 
ЛсвТшький. приграючи на 
бандурі, пригадала мені 
твори Шевченка, в яких 
котакн-заиорожці грають 
на бандурах. 

Треба також сказати 
кілька слів про гарну деко
рацію' на залі; гарно 
прикрашені столики, скрізь 
стояли квіти, що було 
заслугою Емілії Ципки. 
Зснрвії Воробець, Наталії 
Загайкевич й інших жінок, 
які присвятили свій час для 
прикраси залі. Особливу 
поляку належиться висло
ви і и Федорові Луцишинові 
за мистецьке виконання 
ирикраси-ембдеми на 
головній стінії Запрошення 
були видрукувані на гарнім 
папері і прикрашені 
портретом Шевченка. 
Парох церкви, св. Тройці в 
І рвіні і оні о. Сергій 
Нспріль поблагословив 
ірапезу і всі приступили до 
обіду. Під час обіду люди 
р о л і о в о р и л и с я п о м і ж 
собою, протяглися теплі 
шир і ниточки поміж 
серцями людей з різних 
уі руповань. На залі 
панувала щира соборна 
атмосфера. 

На прохання проф. М. 
Цянки л-р Степан Ворох 
виголосив гарну промову і 
вміло керував "бенкетом. 

Прій мно було зауважити 
жертвенність нашої грома
ди, яка вносила пожертви в 
фонд НТШ. Д-р Ворох те й 
робив, що оголошував все 
нових і нових жертводав
ців. 

Кінцеве слово виголосив 
міроф. М. Цяпка, який подя
кував всім присутнім за 
у ч а с т ь, а і а к о ж з а 
жертвенність. 

Бенкет, дякуючи його 
організаторам, пройшов на 
славу, і нехай вогники ІІО-
річчя НТШ горять в наших 
серцях і. осв ітлюють 
світлом науки і любови до 
України наші будні. 

На закінчення бенкету 
виголосив чудову молитву 
пастор української сван– 
гельськоі церкви в Юніоні. 
Н. Дж.. Андрій Дави дюк. 
цим ще більше підкреслю
ючи соборну атмосферу, 
яка панувала на залі під час 
відзначення ІІО-річчя 
НТШ. , 

І ропа К. 

Основуючі збори Товариства 
Українських Сеньйорів 

ВЖЕ ПОЯВИЛАСЯ КНИЖКА 

Леоніда Соневицького 

„Студії до історії України" 
з передмовою проф. В. Кубійовича 
. і „Сповом" проф. О. Огпо6дина. 
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Перші Загальні збори Ук– 
раїнсько-Амсриканського -
Товариства Сеньйорів у Фі– 
лядсльфіі, що відбулися в 
суботу 17-го вересня ц.р., у 
приміщеннях Українського 
Освітньо-Культурного Цен 
тру. започаткували нову, 
велику і важливу ділянку у 
житті української громади 
Філядсльфії й околиці. 

Збори відкрив голова тим
часової управи Володимир 
Винницький, Після молит
ви, що її провів о. митрат Зе– 
нон Злочівський, парох цер
кви св. Архистратига Миха– 
їла. голова. В. Винницький і 
секретар тимчасової управи 
Володимир Козуб склали 
звіт із дотеперішньої діяль
ності управи, яка працюва

ла у складі (подаємо прізви
ща без титулів) Володимир 
Винницький–голова, Анас– 
тазія Жилава– заступник, 
Володимир Кебуз—секре
тар і Володимир Романів— 
скарбник. У звітовому часі 
приєднано 600 членів і нові 
члени прибуваютькожного 
дня. 

Іншою справою, яка вима 
гала багато труду були ста
рання у фі.індельфійському 
Департаменті для справ 

старіння про приліл для ук
раїнських сеньйорів належ
них фінансових фондів. На 
допомогу старшим віком 
громадянам держава, стейт 
і місто призначають поваж
ні фонди. На біжучий рік на 
цю ціль призначено у Філя
дсльфії 27 мільйонів долярів. 
Тимчасова управа зробила 
різні заходи, щоб одержати 
якусь частину тієї суми для 
українських сеньйорів що 
вимагало, наприклад, випо
внення 40-сторінкової про
позиції. У цих заходах була 
дуже допоміжною також 
відома філадельфійська ак
тивістка молодшого поко
ління Орися Гевко. 

Христя Чсрнінс, яка ра
зом із Марійкою Татуньчак 
веде при УОКЦентрі Бюро 
Суспільної Опіки, є у контак
ті з організацією Американ
ських Ветеранів В'єтнаму, 
яка тепер проводить у цілій 
країні розподіл масла і сира 
для потребуючих осіб, і 
якась кількість них продук
тів мала б бути незадовго 
приділена українським сень
йор.їм ' 

У звітовому часі управа 
виготовила проект статуту 
товариства, який є базова
ний на статуті загальноамс– 
рп камської о товариства ста
рших віком осіб. 

Після звітів і після корот
кої , дискусії голова тимча
сової управи прочитав про
ект статуту, що був одного
лосно прийнятий 127 члена
ми товариства, які взяли 
участь у зборах. 

Після цього голова номі– 
наційної комісії Ярослав 
Цюк запропонував листу 
кандидатів нової управи 
товариства у такому складі: 
голова—В. Винницький, зас
тупник голови—А. Жилава, 
кореспонденційний ескре– 
тар– Стефанія Катамай. про 
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токоляриин секретар–В. 
Кебуз. скарбник-В. Рома
нів. Вільні члени управи ( які 
не будуть такими дуже „ві
льними", бо голова товарис
тва має уже для них багато 
завдань, кожний із вільних 
членів буде очолювати 
якусь комісію т-ва тощо)– 
Мирон Харина, Галина Фі– 
лінська, Евстахій Филипо– 
вич, Петро Клюк і Анна 
Яремко; Контрольна комі
сія: Мирослав Субтельний, 
Василь Кострубяк і Богдан 
Геврик. 

Збори вибрали запропо
новану Управу Товариства 
одноголосно. 

Нововибраний голова 
представив плин праці това
риства на майбутнє, у яко
му передбачено дальші ста
рання роздобути для това
риства сеньйорів приділ дер 
жавннх, стейтових і міських 
фондів й іншої допомоги, а 
також п'ять імпрез для чле
нів товариства, обіди чи ве
чері з відповідними програ
мами, такі, наприклад, як 
різдвяна зустріч, новорічна 
зустріч і т.п., та інші розва
ги, як, наприклад, прогулян
ки автобусами тощо. 

Після цього голова Това
риства попросив до слова 
Христю Черник, яка, як вже 
було згадано, веде бюро 
Суспільної" Опіки, спільне 
для УОК Центру і для Това
риства сеньйорів. X. Чер
ник звернула увагу на те, що 
незалежно від того, скільки 
допомоги наша суспільна 
опіка одержить від Департа
менту для справ старіння чи 
інших агенцій, які не дуже 
сприяють українцям, ми 
самі повинні допомогати 
один одному, допомогати 
потребуючим. 

Віл УОК Центру привітав 
збори сеньйорів, у заступст– 
m голови Центру д-ра Чср– 
ника,член екзекутиви Цент
ру Д-р Ярослав Яримович. 
Він заявив, що УОК Центр 
зробить усе, що у його спро
можності, щоб допомогти 
добрій справі організації і 
допомоги нашому товарис– 

. тву громадян-сеньйорів. 
Тут ще слід додати, що 

, збори ухвалили, на внесок 
голови товариства, вписове 
у сумі 1-го доляра і членсь^ 
ку річну вкладку у сумі 2-ох 

` долярів. Із залі були внески 
ухвалити вищу річну вклад
ку, але голова Товариства 
зайняв становище, що між 
українськими сеньйорами с 
і справді незаможні грома
дяни і вкладка повинна бути 
низька. 

Після зборів присутні ще 
довго гуторнли при каві та 
солодкому, що їх пригото
вили активістки Товариства 
під проводом містоголовн 
Анастазії Жилавої. 

Добра сильна основа, що 
її для заіснування філялель– 
фійського Українсько-Амс– 
риканського Товариства 
Громадян-Сеньйорів дав 
Український Освітньо Куль
турний Центр і вибір енергі
йної, ділової і компетентної 
управи піл проводом В. Вин
ницького, дають надію, що 
УАТГ-Ссньнорів переборе 
всі початкові труднощі і ста' 
не великою, важливою і 
дуже потрібною інститу
цією нашої спільноти. 

Я.Т. 

Кредитівка „Самопоміч"у Філядельфії 
закінчує будову дому 

Однією із основних про
блем усіх засновуваних 
У 1950-их роках товариств й 
організацій, в тому й 
кредитівок. був брак 
відповідних приміщень й 
устаткувань. Існуючі клюби 
й народні ломи, які хоч і 
давали їм початковий 
гостинний притулок, не 
розпоряджали відповідною 
кількістю кімнат і устатку– 
в а нь, які сприяли б 
нормальн ій праці й 
розвиткові нових установ. 
Найбільше відчували це 
фінансові інституції , 
кредйтівки, бо через брак 
основних інсталяцій, які 
гарантували б безпеку 
ошадиостей-вкладів, акція 
приєднування нових^ членів 
натрапляла на певні 
труднощі. Коли все ж таки 
наші люди в основному не 
йшли до американських 
банків, і кредйт івки 
втрималися і росли, то цей 
ріст можна б пояснювати 
радше незнанням мови 
країни поселення, а також, й 
передусім, вірности ще 
незабутого клича українсь
кого кооперативного руху 
..свій до свого". 

Подібні початков і 
проблеми мала також і 
наша Кредитівка. Заснова
на в червні' 1952 року 

^примістилася спільно із 
Товариством „Самопоміч" 
на партері Дому Українсь
кого Клюбу при Френкліи 
вул., в осередку найбільшо
го в тому часі скупчення 
нових поселенців. Тут 
перебула вона аж до 1964 
року, коли при стані 2,000 
членів і півтора мільйона 
білянсової суми — перенес
лася до власного дому при 
4814 Н. Бродвул. в дільниці 
Логан, до якої, як до одної з 
кращих дільниць міста, 
почали перссслюватися 
укра їнськ і р о л и н н з 
околиць вулиць Фрснклін. 
24-ої й інших. Незабаром 
дільниця Логан стала не 
тільки найбільшим україн
ським осередком поселе
ння, але також і культурним 
та господарсько-торговель– 
ннм пентром.”Приміщення 
у новому будинку відпові
дало простором, влашту
ванням та інсталяцією 
засобів безпеки нормальній 
банковій праці й задоволь
няло потреби та вигоди 
членів. Кредитівка не 
тільки помітно зростала, 
але вкоротці почала конку
ру вати з м ісцевими 
фінансовими інституціями 
виплатою вищих дивіденд 
від ощадностей і низько
відсотковими позичками. 

За 17 років праці на 

Новий дім Кредйтівки „Самопоміч" в Філядельфії 
новому місці Кредитівка 
осягнула 18 мільйонів 
майна, але рівночасно з тим 
почала відчуватися потреба 
більшого приміщення. На 
п о ш и р е н н я не було 
можливости. та й обличчя 
околиці дуже змінилося на 
гірше. Багато родин почало 
переноситися в mini 
дільниці. Із-за повсталих 
змін Кредитівка продали 
будинок, перенеслася до 
винаймленого дому, два 
бльоки далі на північ, а 
р і в н о ч а с н о закупила 
площу,де й закінчує будову 
централі в північносхідній 
частині міста, приблизно в 
центрі нового переселення 
українських родин (1729 
Коттман вул.). Дотеперіш
нє приміщення служитиме 
філією для обслуги тих 
наших членів, які залиши
лися на своїх місцях. 

Новий дім. проекту 
архітекта Зенона Мазуркс– 
вича, своєю цікавою 
конструкцією і спеціяльною 
солярною системою огрі
вання збуджує помітне 
зацікавлення околиці. 
Помічається часті фото
графування, особисті 
оглядини, запити відносно 
членства й т.п. її: 

Увага! Увага! 
Із нових видань 

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА їм. ШЕВЧЕНКА 
можна вже замовпяти в книгарні при Свободі 

ІВАН ФРАНКО -
МИСТЕЦЬ І МИСЛИТЕЛЬ 

ЗБІРНИК ДОПОВІДЕЙ ДЛЯ ВІДЗНАЧЕННЯ 
125-РІЧЧЯ НАРОДИН і 65-РІЧЧЯ СМЕРТИ 

ІВАНА ФРАНКА 
- за pen. Евгена Федоренка 
212 сторінок. Ціна S15.00. порто S1.00. 
Книжка у твердій попотияній обгортці. 

Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує 6^ стейтового податку. 
ЗАМОВЛЯТИ: 

SVOBODA BOOK STORE 
ЗО Montgomery Street ” Jersey City. N.J. 07302 

Так дешево ніде не купите! 

ФУТРА - КОЖУХИ 
Ціни знижені на всі кожухи 
Куртки короткі - мужеськ) і ЖІНОЧІ 
від 75 00 дол. 
Куртки 3 4 - від 100 00 дол. 
Довгі плащі від 180 00 дол. 
Шиємо зі шкір французьких, еспам– 
ськиї. англійських й американських 
- готові І ШИЄМО на міру. 

Масмо на складі гарні футра з мінкіа 
й Інших шляхетних шкір по цінах. 
знижених на 50 
Також продаємо матеріяли, як 
штрукси, букле та шкіряні плащі 
ЗАПРОШУЄМО ВІДВІДАТИ 

GOLTEX CO. 
14 - 1st Avenue 

New York. N.Y. 10009 
Відкрито 7 днів - 9-5-та по пол.. в середу І четверги 11-7. 

10-4 по пол. в неділю. 
По Інфор. прошу ТІЛЬКИ телеф. "collect" - (212) 533-7236 

Б у д и н о к не і і л ь к и 
модерний своїм виглядом, 
але іі влаштуванням. На 
партері просторе місце ;іля 
обслуги членів, канцелярії, 
залізнобетоновнй. воі не
тривалий ..бункер" для 
переховування грошей і 
важливих документів. 
Повністю викінчений 
нижній партер, призначе
ний у майбутньому для 
,.safety boxes", а зараз може 
бути вживаний для гова– 
рисько-розривкових зустрі– 
чів членів. На першому 
поверсі с заля на 150 
сидячих місць, заля 
засідань, кухня, лазничкп. 
кімната для господаря 
дому. ..Drive-in" віконне, 
влаштування для вечірніх 
депозитів і паркова площа 
для 17-ти автомобілів до
повнюють повний образ 
НОВОГО ДОМу КрСДІПІВКИ: 
Очевидно, всього не можна 
описати, а тим більше не 
можна передати вражінь, 
тому радимо потрудитися 
особисто на посвячення 
дому, а опісля на банкет для 
зустрічі з приятелями Й 
знайомими в неділю. 16-го 
жовтня п.р 

- І. К-ий 

У Торонто посвятили домівку 
СФУЖО 

У Торонто відбулася ра
дісна сфужівська полія: 10-
го вересня ц. р. о год. 3-ій по 
обіді Владика Ізидор і о. 
митрат Іван Сиротинський 
посвятили нову канцелярію 
СФУЖО. яга міститься у бу
динку, при 280 Бетсрс вул. 
Нову– бо екзекутнва Світо
вої Федерації Українських 
Жіночих Організацій перей
шла з Філядельфії до Торон
то перший раз за своє 35-літ– 
нг існування. І не дуже нова, 
бо в ній вже наші пані зустрі
чаються, працюють, плану
ють майже повний рік. від 
листопада 1982-го року, ко
ли був Конгрес і перевибо
ри управи СФУЖО.Після свя
точного присвячення,на яке 
зібралося понад 150 осіб, не 
зважаючи на гарячу погоду, 
всі зійшли до залі церкви Ус 
пення Пресвятої Богороди
ці. Тут господарі урочисто
сті!-жіночі організації, чле 
ни СФУЖО, радо всіх при
вітали на прийнятті. Присм 
но було побачити знайомих 
при столиках, прикритих бі 
лнми скатертями та прикра
шених померанчевою горо
биною. 

Софія Прошв, голова Це
нтралі Організації Украї
нок Канади відкрила вечір, 
привітавши присутніх., та 
попросила Ірину Вжсснсв– 
ську. голову фінансової ко– 
місії,вручити корсажі новій 
голові СФУЖО д-р М. Квіт, 
ковській та почесній голові 
СФУЖО Стсфанії Савчук. 
Тоді попросила до слова го
лову Виховної комісії Окса
ну Брнзгун-Соколйк. шоб 
вона представила д-р Ма
рію Квітковську. 

О. Соколик в короткому 
слові тепло змалювала ..ск
ромну делікатну буковинку0 

з великим досвідом у грома
дській праці (24 роки голова 
Головної Управи Українсь
кого Золотого Хреста) і 30-
літнім досвідом професій– 
ної праці з людьми та їхні
ми проблемами. Д-р М. 
Квітковська є фаховим пра
цівником суспільної служби, 
спеціялізувалася у клінічній 
ділянці, була, радником у по– 
дружних проблемах, була 
інструктором суспільної 
праці при Вейнському уніве
рситеті. Знання сімох мов 
ще в Европі, з новими додат
ками в Америці—уможлив
лювало їй краще виконува
ти свою працю. Д-р М..Квіт
ковська—член багатьох про 
фесійних товариств, україн
ських і американських, а в 
СФУЖО працювала вже 
віддавна у суспільній рефе– 
рентурі. 

Вставанням з місць всі . 
щиро привітали нову голо
ву СФУЖО, а вона також 
сказала кілька слів про зав
дання СФУЖО. про те. що 

найкращі осяги здобудемо 
спільною працею, згодою 
та взаємним вирозумінням. 
Представила членів Екзеку
тиви та Управи СФУЖО і 
додала, що майже цілий рік 
з ними дуже приємно спів– 
пранювалося. 

Владика Ізидор побажай 
успіхів у дальшій пращі вис
ловив свій подив жіночим 
організаціям, які вміють ро 
бити багато корисного для 
української справи. С. Про– 
ців ще прочитала несподіва
ні фінансові дари на працю 
СФУЖО. які на місці, без 
всякого заклику.' вплинули 
до каси Федерації. 

Тоді Владика поблагосло
вив по-мистепьки уложену 
перекуску, і всі присутні ше 
довго гуторнли при каві, 
канапках та печиві. 

Мирослава За гребельна, 
голова Ліги Українських 
Католицьких Жінок Осін
ньої Епархії подякувала 
всім за участь та закрила 
вечір. 

Ця перша зустріч голови 
СФУЖО з громадою Торо
нто залишила миле вражен
ня, і вся громада сердечно 
бажає новііі Екзекугиві та 
Управі СФУЖО успішного 
ведення праці для добра нас 
усіх. 

Оксана Бризгун-Соколик 

НОВА УКРАЇНСЬКА 
ДРУКАРНЯ .. 

УКРАДРУК -
UKRAPRINT 

Друкуємо брошури, книжки, 
журнапи. летючки українською 
і англійською мовами. Дирек
тор Аркад!й ЗІнкевич. Заінфор– 

маціями пишіть на адресу: 

UKRAPRINT. P.O. Box 705 
Ellicott City. Md. 21043 

ПАМ'ЯТНИКИ 
з різних Гранітів, ставимо 
на цвинтарях св. Андрія в 
Бавнд Бруку І се. Духа -

відома солідна фірма 
CYPRESS 

HILLS MONUMENTS 
ВОЛОДИМИР 
БІЛЯНСЬКИЙ 

WALTER BIELANSKI 
К. М. КАРДОВИМ 

CONSTANTINE М. KARDOVICH 
800 Jamaica Avenue 
Brooklyn. N.Y. 11208 
Tel.: (212) 277-2332 

Miami. Fla. Tel.: (305) 653-5861 
Відкрито а кожний день, в су
боту, включно, від 9-5 по пол., 

в неділю 10-4 по пол. 

На бажання І для вигоди клієн
тів, радо заїдемо до Вашого 
дому з проектами І порадами. 

Зустріч... , 
(Закінчення зі'стор :) 
ровся до останку життя за 
щастя своєї Херсонщини. 

Хотілося п. щоб книжка 
була втричі більша. (Вона 
мас 120 сторінок). Уї чіпа
ється і'Цікавістю, місцями 
із захопленням 

Книжку видала Фундація 
ім. Лариси і Улянн Цслсвич– 
СТсикж. Упорядник Оксана 
Керч вклала чимало ір\ і\. 
хист\ П любови їли пні 
вартісної праці. 

'Адреса :ілн іамовлениь: 
Mrs. Maria Wasyivk. 136 
Second .Avc. New York, \ 
Y. 1001)3: ціна л нм. пош
та І дол; 

^ і ^ – 

Ж 
водшшгш 
ВЩ НАС 

СТЕПАН ПОЛУЛІХ. член 
УНС Відд.'454-го ім. Г.Ч)іі– 
ринки в ( г. Катгріїїґ. Он і., 
номер 28-1 О і раним |9КЗ рокл 
на 60-MV роиїжиТія. Нар. І'-2 ; 

року в Вощанці. Україна. Чле
ном УНС став в і'-(.і році. 
Залишив у CMjrnt) Праіін Ро
мана і Івана В Капам і а .111.11.-
т у ролнн) в Україні. Похорон 
відбувся Зі-іО і рання і'Ж ` 
року на нвиніярі Манні Ое– 
Пори. Бімеві.т. Онг. Каната. 

Вічна Йому Пампо.! 
М. Ьережж, емер. 

4R East flh St 
Tel GR 3-3550. New York, '.0003 

І ЗНОВА ДО ШКОЛИ... Всі 
ШКІЛЬНІ підручники всіх наших 
видавництв одержите в Арці. 
Каталог - даром. 

ПОРАДА ТИМ. ХТО ХОЧЕ 
ДОВГО ЖИТИ 

Копи Ви маєте 40-45 років і хо– 
ппи 6 жити доого. довіо, аж по 
80 років. 95 або 1130 років, а мо
же і більше дпв цього треба ни 
омити і виконувати і) поради. 
` які подай в своїй книзі 

„СЕКРЕТ ДОБРОГО 
ЗДОРОВ'Я І ДОВГО
ЛІТНЬОГО ЖИТТЯ" 

проф. Воподар Добропюб. 
Шліть замовленим на адресу 

145 Prospect Park West 
Brooklyn. N Y H?15 

Ціна 10 00 дон 

9 HELP WANTED Ф 

M E T A L S P I N N E R S 
Fxpenenced only for Long Island 
City manufacturer All benefits.^ 

Must speak English 
Call Irving - 7 8 6 - 3 5 2 0 

ПОШУКУЄТЬСЯ 
ВІДПОВІДАЛЬНУ ЖІНКУ 

до пипьнуваннп 2-річмого хлоп
чика і до пегких порядків 3 ДН! 
в тиждень Власний - доїзд 
Дзвонити веи (201) 994-2812 

Лівінґстон. Н. Дж 

'FUNERAL DIRECTORS ' 

І SENK0 
FUNERAL HOME 

213 Bedford Ave. Brooklyn. NY 
(212) 388-4416 or (516)481-7460 

HEMPSTEAD 
FUNERAL HOME 

89 Peninsula Blvd.. Hempstead. 11 
24 HOURS А 0АГ 

LYTWYN 8. LYTWYN 
UKRAINIAN 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ШИРА і ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in New Jersey 
Також займаємося похорд– 
нами на цвинтарі в Бавнд 
Бруку і перенесенням Тлін
них Останків з різних країн 

світу. 

UNION FUNERAL HOME 
1600 Stuyvetant Avenue 

(corner Stanley Terr.) 
UNION. N.J. 07083 

(201) 964-4222 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX BROOKLYN. 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK, N.Y. 10009 

(212) 6742568 


